Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
2e zondag 40-dagentijd, 13 maart 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Muzikale begeleiding: Simon Bouma
Thema: Wat als de Geest ons ook de woestijn in leidt?

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

In minske wêze op ierde

NL 538: 1, 2 (Frysk)

2. In minske wêze_op ierde,
troch tiid en romte gean,
is út it wetter rize
en foar de leechte stean,
gjin god fan heger wearde,
gjin ingel en gjin dier,
in libbene, in deade,
in minske_yn wyn en fjoer.

* Psalmgebed op basis van psalm 91
* Zingen

Wie in de schaduw Gods mag wonen

1

NL 91a

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
* Woorden van Bonhoeffer over vrede
Er is geen weg naar de vrede op weg naar de veiligheid.
Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico en er is nooit zekerheid.
Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid.
Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben
en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede,
waar we op hopen,
ooit ontstaan.
* Zingen

As minske ûnder de sinne
3. As minske_ûnder de sinne
bestean yn romte_en tiid,
dat is de dea fernimme,
de frede en de striid,
de dagen en de nachten,
de honger en de toarst,
de fragen en de klachten,
bekommernis en koarts.

NL 538: 3 en 4 (Frysk)

4. As minske_ûnder de sinne
bestean yn romte_en tiid,
dat is de Geast fernimme
dy’t nei it libben liedt;
de neiste bystân biede
en mei Gods wurden gean,
dat is op dizze ierde
it duvelswurk wjerstean.

* Bijbellezing

Lucas 4: 1-13

* Zingen

Jezus, diep in de woestijn

2

NL 539

2. Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
– ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’

3. Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

5. Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

* Overdenking
* Orgelspel, uitlopend op

O Hear, wol frede skinke
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NL 1010: 1 (Frysk)

* Voorbeden – gebed
God fan fier en hein ús Heit

TT 229

2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

5. God fan fier en hein, ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

* Collecte voor ADS, ten bate van projecten betreffende de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van
de Stichting Doopsgezind Wereldwerk.
De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) informeert en adviseert gemeenten als het gaat over
duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor geeft SDO informatie over
achtergronden, voor bezinning, en praktische tips en voorbeelden. De SDO brengt een uitwisseling
van goede ideeën en inspirerende voorbeelden tussen personen en gemeentes tot stand.
Aan ons allen is de opdracht gegeven zorgvuldig gebruik te maken van alles wat ons op deze aarde is
gegeven. We zijn immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de schepping in al haar facetten.
Naast een persoonlijke verantwoordelijkheid kan deze zorg worden gedragen door en vanuit de
plaatselijke gemeente en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd om solidariteit en vrede te
bewerkstelligen.
* Slotlied

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
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NL 362: 1 en 2

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
* Zegenbede
Vrede wens ik je toe

Opstaan 31

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
5

Mededelingen
Er zijn weer Amnesty-brieven – deze keer voor Pakistan, Nigeria en de Filippijnen. De
wereld staat in brand in Oekraïne, maar laten we daardoor ander onrecht niet vergeten.
Wat is nu een brief, zult u misschien denken … maar uit alles blijkt dat druk zetten op
regeringen toch helpt.
Het vergeten wij
Vanmiddag is er in onze vermaning vanaf 15.00 uur, een themamiddag onder de titel ‘Het vergeten
wij’, georganiseerd door de werkgroep Geloven in Leeuwarden, en met als sprekers Koen Holzapffel
en Sjoerd Beugelsdijk. Aanleiding is de toenemende polarisatie in Nederland. Dat roept de vraag op
wat daarvan de oorzaken zijn en hoe wij weer met elkaar in gesprek kunnen komen.
Vanavond is er (eindelijk) weer een Taizé-viering – aanvang 19.30. Iedereen is welkom!
U hebt allemaal een strookje gekregen met daarop de dingen die de Voedselbank heel goed kan
gebruiken. Vooral nu de prijzen steeds verder oplopen en de eigen beurs daar geen gelijke tred mee
houdt, is het voor veel mensen vrijwel onmogelijk geworden om de eindjes aan elkaar te knopen.
Lukt het niet om uw volle boodschappentas op zondag mee te nemen? Maak dan een afspraak met
Appie om die deze week op een andere dag af te geven. (Op maandag is Appie vrij!)
Volgende week zondag houdt Leo Fijen om 15.00 uur een lezing over Kansen voor de kerk na corona.
Afgelopen twee jaar hebben we allemaal geworsteld met corona. Alles wat vanzelfsprekend was
verdween uit ons leven en dat van de kerken. Het is daarom ook een leerzame tijd geweest die ons
allemaal doet beseffen wat de toegevoegde betekenis van een kerk is.

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
Liederen (O) overgenomen uit Opstaan! – meer liederen en gebeden uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld
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